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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SEMNAREA ȘI DEPUNEREA 

DOCUMENTULUI DE CONFIRMARE LA ANAF 
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1. Pentru descărcarea și generarea documentului de confirmare accesați www.certdigital.ro, 

secțiunea - Suport Tehnic - Confirmare ANAF sau accesați link: 

https://ca.certdigital.ro/certenttrust/anaf/confirmare/public/  

 

 

 

1.Click pentru 

descărcarea și generarea 

documentului ANAF. 

2.Click pentru 

descărcarea 

documentului ANAF. 

http://www.certdigital.ro/
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*** După descărcarea și completarea documentului click BACK în browserul de internet pentru 

a vă întoarce la pagina de generare document confirmare ANAF sau accesați din nou: 

https://ca.certdigital.ro/certenttrust/anaf/confirmare/public/  

2. Deschideți documentul descărcat: 

 

 

4. Deschideți documentul din dosarul în 

care s-a descărcat fișierul. 

3. Documentul se va deschide într-o pagina web 

nouă(nu poate fi vizualizat), Click butonul 

Download pentru a-l descărca pe PC-ul dvs., 

trebuie deschis folosind Adobe Acrobat Reader. 
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3. Completați datele folosite la eliberarea certificatului digital (Nume, Prenume, adresa de email 

din certificatul digital și CNP) și semnați cu certificatul digital la”Semnătură utilizator”: 

 

 

 

 
5. După completarea datelor, click pe  

Semnătură utilizator. 
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6. Click Continue(Continuă). 

7. Click Sign(Semnează). 
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8. Introduceți PIN numeric. 

9. Redenumiți documentul și 

click Save(Salvează). 
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4. După semnare documentul de confirmare se încarcă în platforma de Confirmare:  

 

10. Documentul este semnat 

electronic. 

11. Click nu sunt robot. 
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12. Click selectează documentul 

de confirmare pentru a-l încărca. 

13. Atașați documentul și 

click Open. 

14. Click pentru a descărca 

documentul de confirmare. 
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- Documentul poate fi trimis după completare pentru a fi semnat de către Autoritatea de 

Certificare CertDigital și la adresele de email: office@certdigital.ro sau 

confirmare@certdigital.ro 

- Se salvează documentul de confirmare (semnat și de utilizator și de Autoritatea de 

Certificare). 

- Documentul de confirmare ANAF este necesar atât pentru procedura înregistrarea 

certificatului calificat(înrolarea sau crearea contului în SPV) cât și pentru reînnoirea 

certificatului calificat cu care vă autentificați în SPV. Acest document, contrasemnat de 

autoritatea CERTDIGITAL, certifică faptul că sunteți detinătorul legal al certificatului 

cu care semnați. 

 Pentru înregistrarea certificatului digital  se încarcă documentul de confirmare pe linkul de 

mai jos și se generează formularul 150 pentru fiecare CUI pentru care se dorește depunerea 

declaratiilor : 

https://www.anaf.ro/inregcalificat/  

 Pentru reînnoire certificat digital se încarcă documentul de confirmare pe: 

https://www.anaf.ro/reinnoire/ și în 1-4 zile lucrătoare primiți pe email de la ANAF 

confirmarea de a depune declarații pentru datele pe care ați fost înregistrat.  

*** Pentru înregistrare, titularul certificatului trebuie să depună la ANAF formularul 150 - 

"Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" completat, semnat și stampilat de 

către agentul economic pentru care se depun declarațiile la care se adaugă următoarele 

documente: 

1. Documentul de identitate al titularului certificatului digital calificat în original și copie. 

2. Documentul în original și copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de 

reprezentant legal al contribuabilului pentru care dorește să semneze declarațiile fiscale. 

3. În cazul în care titularul certificatului nu este reprezentant legal trebuie documentul de 

împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului de certificat 

calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil. 

 

 

http://www.certdigital.ro/
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***Notă: 

 
Dacă în urma solicitării dvs. de a depune pe platformele de înregistrare/reînnoire A.N.A.F primiți 

următoarea eroare: 

“Eroare! Document modificat după aplicarea semnăturii sau document cu mai multe semnături. 

Vă rugăm să raportați eroarea prin intermediul formularului de contact de pe portalul A.N.A.F” 

A.N.A.F comunică următoarele la obținerea Cerererii pentru utilizarea unui certificat digital 

calificat - formularul 150 sau reînnoire certificat calificat pentru utilizarea serviciului de 

depunere declarații online: 

“Documentul de confirmare pe care dumneavoastră îl depuneți pe ANAF nu trebuie să fie mai 

vechi de 24 de ore de când a fost semnat de dumneavoastră și de autoritatea care v-a emis 

certificatul digital. 

De asemenea în momentul în care îl primiti semnat de autoritatea emitentă NU TREBUIE SĂ 

ÎL DESCHIDEȚI sau dacă îl deschideți SĂ NU FACEȚI MODIFICĂRI și să îl închideți cu 

X.” 

 

Referința A.N.A.F 
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